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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia, negara dengan penduduk lebih dari 250 juta orang, adalah pasar

yang menarik untuk produsen makanan dan minuman, terutama karena negara ini

mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan karenanya jumlah

penduduk kelas menengah meningkat cepat dan mengkonsumsi semakin banyak

produk (lukman 2015). Perkembangan industri makanan dan minuman (mamin)

memiliki prospek positif untuk pasar dalam negeri. Industri

makanan dan minuman (mamin) nasional memberikan kontribusi besar terhadap

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian

terus mendorong pengembangan industri mamin nasional. Pada triwulan I tahun

2015, pertumbuhan industri mamin nasional mencapai 8,16% atau lebih tinggi

dari pertumbuhan industri non migas sebesar 5,21%. Sedangkan, pertumbuhan

ekonomi nasional mencapai 4,71%. Hal tersebut (Husin, 2015)

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Indonesia yang kerap disapa

sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar

2.663.011 jiwa (BPS Bekasi 2014).  Jumlah penduduk Kota Bekasi yang bekerja

pada tahun 2013 sebesar 262.473 jiwa. Kesibukan yang dimiliki oleh sebagian

masyarakat Kota Bekasi menyebabkan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup

bagi masyarakatnya, terjadi peningkatan mobilitas fisik dikarenakan peningkatan

aktivitas yang dilakukan di luar rumah, sebagian masyarakat tidak memiliki

cukup waktu untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan seperti memasak

makanan. Kondisi ini membuat adanya peningkatan pada permintaan masyarakat

terhadap makanan jadi. Sebagian masyarakat Kota Bekasi mencari pola konsumsi

yang bersifat praktis, cepat, sehat dan nyaman. Pola konsumsi yang bersifat

praktis, cepat, dan sehat dapat diperoleh masyarakat melalui restoran-restoran

yang berada di Kota Bekasi.

Ketatnya persaingan bisnis restoran mengahruskan pihak manajemen

untuk selalu berorientasi kepada kepentingan konsumen dan untuk meraih pangsa
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pasar yang lebih besar. Menyadari hal tersebut setiap perusahaan harus berjuang

keras untuk mencapai tujuan dengan melakukan berbagai cara dalam hal

memasarkan produknya dan salah satunya yaitu dengan menyusun strategi

pemasaran yang tepat.

Penerapan suatu strategi didalam suatu perusahaan sangatlah penting,

perusahaan harus dapat bertanggung jawab atas perkembangan dan pengolahan

strategi, terlebih untuk strategi pemasaran. Berbagai strategi disusun oleh

perusahaan guna memenangkan atau mempertahanhan posisinya sebagai

pemimpin pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut perusahaan dituntut untuk

besikap lebih agresif dan aktif membaca pasar dalam rangka mempertahankan dan

mewujudkan tujuan perusahaan. Hal tersebut dapat terealisasi dengan melakukan

pelayanan yang baik, variasi menu makanan, citarasa dan kelezatan makanan,

kecepatan penyajian, lokasi yang strategis dan harga yang bersaing  menjadi

indikator bagi suatu restoran, serta dengan melakukan tindakan-tindakan nyata

seperti mencari pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada,

menigkatkan pelayanan penjualan baik sebelum maupun sesudah terjadinya

transaksi.

Restoran Bumbu Desa Bekasi bergerak dibidang industri makanan dan

minuman (mamin) dan jasa pelayanan. Menurut Tjiptono (2012;191) retailing

merupakan kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen

akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis.

Pada awalanya Restoran Bumbu Desa Bekasi terletak di Harapan Indah tepatnya

di  Sentra Kuliner Harapan Indah Jl. Harapan Indah Raya blok B, 2E-2G dengan

kapasitas kursi hampir 500, Bumbu Desa Harapan Indah adalah salah satu gerai

dengan kapasitas tampung tamu yang paling banyak dan luas area yang paling

besar. Dengan konsep saung di outdoor sampai ruangan vip untuk meeting, sangat

cocok untuk Anda yang ingin memanjakan lidah dengan masakan Sunda dalam

konsep yang berbeda di tengah kepenatan dan hiruk-pikuk Bekasi. Tempat ini

menyajikan suasana santai, yang bisa Anda dapatkan, terutama di area outdoor.

Dengan kolam ikan yang penuh dengan ikan didalamnya menambah suasana

makin sejuk dan rileks. Resotoran Bumbu Desa memfasilitasi konsumennya
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dengan memberikan kemudahan dalam menemukan lokasi, yaitu dengan

menambah gerai/outlet cabang di Kota Bekasi. Gerai ini terletak dilokasi yang

trategis dan kesediaan lahan parkir yang luas yaitu di Blu Plaza Lt. Dasar No. 7-

11, Jl. Chairil Anwar No. 27-36, Bekasi. Tempat ini kerap didatangi oleh sebagian

masyarakat Kota Bekasi. Restoran Bumbu Desa ini bersifat restoran tradisional

yang menyajikan berbagai variasi menu khas sunda seperti nasi liwet, nasi timbel,

tumis leunca, tumis tutut, ikan bakar, es kabayan, essunda gaul, es mojang jambu

desa, dan lain-lain. Selain itu, restoran  Bumbu Desa juga memberikan suasana

pedesaan yang dipadukan dengan kenyamanan sebagai kebutuhan masyarakat

urban modern. Salah satu kekuatan dari Bumbu Desa adalah adanya Team Murah

Senyum. Staf dan karyawan Bumbu Desa selalu menggunakan pin Murah

Senyum. Hal ini untuk mengingatkan mereka agar selalu tersenyum dalam

menghadapi pelanggan. Hal lain yang ingin disampaikan adalah bahwa tradisi

Sunda itu penuh dengan senyum dan keramah tamahan. Sesuai dengan

pepatahnya "Someah Hade ka Semah" atau selalu ramah terhadap tamu.

Pendidikan dan pelatihan yang diadakan secara periodik, kadang mengundang

nara sumber dari kalangan praktisi dan profesional di bidang jasa dan psikologi.

Hal ini perlu dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari para staf

dan karyawan Bumbu Desa. Diharapkan, pendidikan dan pelatihan yang sudah

dan akan diselenggarakan, akan meningkatkan kinerja karyawan yang pada

akhirnya akan bermuara pada kepuasan pelanggan setia Bumbu Desa.Posisi pasar

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza bekasi ini jika dilihat dari segi harga pada

restoran lainnya masih terbilang cukup terjangkau karean harga yang ditawarkan

oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi tidak jauh berbeda dengan

restoran-restoran yang berada dilingkungan sekitar restoran Bumbu Desa outlet

Blu Plaza Bekasi. Beberapa pesaing yang berada diarea Blu Plaza Bekasi

diantaranya :
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Tabel 1.1

Restoran yang Berada di Blu Plaza Bekasi

Lokasi Restoran

Blu Plaza Bekasi

Warung Tekko

Bumbu Desa

Papa Ron’s Pizza

Hokben

KFC

A&W

Zushioda

D’kuliner

Solaria

Es teler 77

Bakmi Mania

Bakmi Cina

De Trees Resto

Sampan

Iga Bakar Mbah Lamin

Sumber : Zomato ; 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat lima belas tempat

makan berada dilingkungan Blu Plaza Bekasi termasuk restoran Bumbu Desa.

Cara mempromosikan restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi melalui

online ataupun offline marketing, diantaranya melalui brosur, x-banner,event

dengan konsep yang semenarik mungkin. Promosi online melalui social media

seperti blog, facebook, instagram. Informasi yag baik akan membuat konsumen

loyal terhadap produk yang ditawarkan dan menarik minat konsumen untuk

mencoba produk, minat beli ulang pada produk tersebut. Cara yang mungkin bisa

dilakukan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi yaitu dengan

memasarkan produknya seluas-luasnya agar konsumen loyal terhadap produk

yang ditawarkan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.
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Berbagai staretegi pemasaran retail mix telah di lakukan oleh pihak

manajemen restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi. akan tetapi, cara

tersebut belum dapat meningkatkan minat beli ulang konsumen terhadap produk

yang di tawarkan oleh restoran Bumbu Desa uotlet Blu Plaza Bekasi. Berikut

tabel yang memperlihatkan data penjualan restotan Bumbu Desa outlet Blu Plaza

Bekasi ditahun 2015.

Tabel 1.2

Penjualan restoran Bumbu Desa Blu outlet Blu Plaza Bekasi

Bulan Total

Januari 11.355

Febuari 10.124

Maret 11.139

April 10.313

Mei 10.143

Juni 10.890

Juli 16.235

Agustus 11.422

September 8.998

Oktober 7.986

November 8.827

Desember 8.452

sumber : Restoran Bumbu Desa

Dilihat dari tabel di atas menunjukan volume penjualan di restoran Bumbu

Desa otlet Blu Plaza Bekasi periode bulan januari sampai bulan desember 2015.

Padal awala tahun 2015 yaitu pada bulan januari sampai bulan juli volume

penjualan mengalami kenaikan, namun pada bulan juli sampai bulan desember

mengalami penurunan.

Dibawah ini terdapat hasil data koesiner pra survey tentang bauran ritel

Restoran Bumbu Desa out Blu Plaza Bekasi dengan 10 responden yang terdiri dari

konsumen Restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi yang berasal dari

pengunjunng Blu Plaza Bekasi.
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Tabel 1.3

Hasil Koesioner Pra Survey

No Pertanyaan Ya Tidak

1 Apakan rasa masakan di restoran Bumbu

Desa enak?

8 2

2 Apakah Menu makanan yang disediakan

bervarisari?

10 0

3 Apakah Cara penyajian makanan pada

restoran Bumbu Desa cepat?

8 2

4 Apakah Tampilan dari makanan yang

disediakan menggugah  selera makan ?

8 2

5 Apakah Harga yang ditawarkan oleh restoran

Bumbu Desa  terjangkau?

6 4

6 Apakah akses menuju  lokasi restoran

Bumbu Desa terbilang mudah ?

8 2

7 Apakah ketersediaan parkir di area restoran

Bumbu Desa memadai/mencukupi ?

5 5

8 Apakah anda nyaman dengan desain dan

suasana dari gerai restoran Bumbu Desa

10 0

9 Apakah strategi promosi yang di lakuakan

restoran Bumbu Desa sesuai dengan target

pasar?

6 4

10 Apakah pelayanan restoran Bumbu Desa

ramah ?

10 0

11 Apakah anada puas dengan fasilitas yang

diberikan oleh restoran Bumbu Desa ?

10 0

12 Apakah anda berminat untuk datang kembali

ke restoran Bumbu Desa ?

5 5

Sumber: Hasil olahan koesioner pra survey

Dari hasil olahan data di atas dapat disimpulan bahwa rasa makanan,

variasi menu, cara penyajian makanan, tampilan makanan, harga, promosi,
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pelayanan, failitas, lahan parkir, minat beli ulang konsumen di restoran Bumbu

Desa outlet Blu Plaza Bekasi dinilai baik oleh konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian

mengenai  “Pengaruh Bauran Ritel Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Pada

Restoran Bumbu Desa Outlet Blu Plaza Bekasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, selanjutnya dapat

diidentifikasi masalah penelitian bahwa bauran ritel yang dilakukan oleh restoran

Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi tidak selamanya menjadi tolak ukur bagi

masyarakat dalam memilih dan menentukan restoran mana yang menjadi tempat

dimana mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan terhadap makan. Banyak

strategi lain yang dapat mereka gunakan untuk mencari pelanggan baru atau

mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

Peneliti ingin melihat sejauhmana bauran ritel akan mempengaruhi minat

beli ulang konsumen pada restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagian besar mengatakan bahwa bauran

ritel berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada suatu produk/jasa.

Sehingga dilihat dari pokok permasalahan ini, maka peneliti ingin mengangkatnya

menjadi topik penelitian yaitu Pengaruh Bauran Ritel terhadap Minat Beli Ulang

Konsumen Pada Restoran Bumbu Desa Outlet Blu Plaza Bekasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan

beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana bauran ritel yang dilakukan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu

Plaza Bekasi

2. Bagaimana minat beli ulang konsuemen pada restoran Bumbu Desa outlet Blu

Plaza Bekasi

3. Seberapa besar pengaruh bauran ritel terhadap minat beli ulang konsumen

pada restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengolah data, serta

kemudian menganalisa informasi mengenai strategi ritel yang dilakukan oleh

restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi dan pengaruhnya terhadap minat

beli ulang konsumen, sekaligus sebagai syarat untuk memperolah gelar sarjana

ekonomi pada Universitas Widyatama.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bauran ritel yang dilakukan oleh restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza

Bekasi.

2. Minat beli ulang konsumen pada restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza

Bekasi.

3. Pengaruh bauran ritel terhadap minat beli ulang konsumen pada restoran

Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapakan penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Restoran Bumbu Desa outlet Blu Plaza Bekasi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang

bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan perusahaan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang,  serta

informasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam menyusun strategi

ritel perusahaan dalam meningkatkan minat beli konsumennya.

2. Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang pemasaran,

khususnya tentang retailing mix serta minat beli ulang konsumen.

3. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan bahan bacaan atau

referensi tentang pengaruh retailing mix terhadap minat beli ulang konsumen.


